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ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση σχετικά με την κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. για το Δικαίωμα 
Εγγραφής του άρθρου 25 του Π.Δ. 422/1981».

      
Με αφορμή το διορισμό μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών-νέων μετόχων του 

Μ.Τ.Π.Υ. και επειδή δεχόμαστε πλήθος τηλεφωνικών ερωτημάτων σχετικά με την κράτηση 

του δικαιώματος εγγραφής υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., σας γνωρίζουμε ότι:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ. 422/1981 (Α΄114) οι 

νεοδιοριζόμενοι υπάλληλοι, που είναι υπόχρεοι να μετέχουν στο Μ.Τ.Π.Υ., οφείλουν να 

καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής, το οποίο ισούται με το σύνολο των ακαθάριστων 

αποδοχών (βασικός μισθός μαζί με όλα τα επιδόματα) του πρώτου ολόκληρου μηνιαίου 

μισθού τους. Το ποσό αυτό  παρακρατείτε από τις αποδοχές τους και  αποδίδεται στο Ταμείο 

σε 12 συνεχείς μηνιαίες δόσεις. 

Ενημερωτικά αναφέρουμε και τα εξής:

1) Στην περίπτωση που υπάλληλος είχε προηγούμενο διορισμό στο δημόσιο 

και παραιτήθηκε πριν εξοφληθεί η κράτηση του δικαιώματος εγγραφής, η Υπηρεσία 

σας οφείλει να συνεχίσει την κράτηση για δικαίωμα εγγραφής- και για όσες δόσεις 

έχουν απομείνει μέχρι τη συμπλήρωση των 12 από τις αποδοχές του με βάση τον πρώτο 

ολόκληρο μεικτό μηνιαίο μισθό του δεύτερου διορισμού του. 

2) Εφόσον τα οικονομικά αποτελέσματα των μεταβολών που επέρχονται στο 

μισθό των νεοδιόριστων υπαλλήλων ανατρέχουν αναδρομικά στην ημερομηνία 

διορισμού, θα πρέπει να γίνει παρακράτηση από τις αποδοχές τους και της τυχόν  

διαφοράς που θα προκύψει, επί της κράτησης του δικαιώματος εγγραφής υπέρ 

Μ.Τ.Π.Υ..

Ημ.Πρωτ: 06/09/2021

Αρ. Πρωτ: 34800

ΠΡΟΣ :τους κ.κ. Εκκαθαριστές των 
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
              



Επισημαίνουμε, ότι προς ενημέρωση και διευκόλυνση όλων των εκκαθαριστών, 

ο Νέος Επικαιροποιημένος Οδηγός Κρατήσεων Υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. είναι αναρτημένος στην 

ιστοσελίδα του Ταμείου (https://www.mtpy.gr/krathseis-uper-mtpy/) όπου  καταγράφονται 

αναλυτικά το είδος των αποδοχών και το ποσοστό  κρατήσεων επί αυτών, καθώς και οι 

κωδικοί είσπραξης και απόδοσης κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή 

διευκρίνιση.

          
      Η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης

Μαρία Παπαγιάννη  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η προϊσταμένη του τμήματος 

Γραμματείας-Πρωτοκόλλου του ΜΤΠΥ

ΠΑΝΟΥΣΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
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